
 1 

 قطه السٓاضٔات

 ٘ العلْوـــنلٔ

 جامع٘ آل البٔت

 

0202/0200 

 السٓاضٔات  يف اخلط٘ الدزاضٔ٘ لدزج٘ املاجطتري

 )مطاز الػامل(

 

     

 السٓاضٔات اضه الدزج٘ )بالعسبٔــ٘(: املاجطتري يف

 M. A. in Mathematicsاضه الدزج٘ )باإلجنلٔصٓ٘(:

 

 أذهاو ّغسّط عامـ٘:  -أ

 بتعلٔنات ميح دزج٘ املاجطتري يف جامع٘ آل البٔت. تلتصو ٍرِ اخلط٘ -1

 البهالْزْٓع يف السٓاضٔات. الربىامخ:املؤٍل الرٖ ٓكبل يف ٍرا  -2

 

ّْىات اخلط٘: -ب  مه

( ضاع٘ معتندٗ مْشع٘ علـٙ اليرـْ   33مً ) تتهٌْ اخلط٘ الدزاضٔ٘ لدزج٘ املاجطتري يف السٓاضٔات
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 مدلْل ميصل٘ العػسات )اجملال( يف أزقاو املْاد

 

 عيْاٌ دلال التخصص زمص اجملال عيْاٌ دلال التخصص زمص اجملال

 معادالت تفاضلٔ٘ 5 مياٍخ البرث يف السٓاضٔات 4

 اهليدض٘ ّالتبْلْجٔا 6 الترلٔل 1

 التطبٔكٔ٘ السٓاضٔات 7 الترلٔل العددٖ 2

 مْضْعات خاص٘ 8 االذتناالت ّاإلذصاٛ 3

 زضال٘ املاجطتري 9 اجلرب 4

 

 االضتدزانٔ٘: د( املْاد

 .آل البٔت يف جامع٘ الدزاضات العلٔا تعلٔناتْجب مبحتدد 

 

 :( ضاع٘ مْشع٘ عل اليرْ اآلت33ٕ)أّاًل( متطلبات التخصص:)

 ( ضاع٘ معتندٗ.24)املْاد اإلجبازٓ٘: -أ

 ( ضاع٘ معتندٗ.9)اد االختٔازٓ٘:املْ -ب

 ( ضاع٘ معتندٗ.4):االمتراٌ الػامل -د

 

 (ضاع٘ معتندٗ ّتػنل املْاد التالٔ٘:00املْاد اإلجبازٓ٘: ) -أ

الطاعات  اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 املعتندٗ

 3 مياٍخ البرث العلنٕ احلدٓث يف السٓاضٔات 4441742 1

 3 ىظسٓ٘ التهامل ّالكٔاع 4441711 2

 3 ذلك٘ حبث يف السٓاضٔات 4441791 3

 3 الترلٔل املسنب املتكدو 4441713 4

 3 ىظسٓ٘ االذتناالت املتكدم٘ 4441731 5

 3 ىظسٓ٘ احللكات 4441742 6

 3 املعادالت التفاضلٔ٘ العادٓ٘ املتكدم٘ 4441743 7

 3 التبْلْجٔا املتكدم٘ 4441761 8

 00 اجملنْع

 

 ( ضاعات معتندٗ خيتازٍا الطالب مً ضنً املْاد التالٔ٘: 9):املْاد االختٔازٓ٘ -ب

الطاعات  اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 املعتندٗ

 3 ىظسٓ٘ التكسٓب 4441714 1

 3 مْضْعات متكدم٘ يف الترلٔل املسنب 4441715 2

 3 الترلٔل العددٖ املتكدو 4441721 3

 3 اإلذصاٛ السٓاضٕ املتكدو 4441733 4

 3 ٘ الصمسىظسٓ 4441741 5

 3 التبْلْجٔا اجلربٓ٘ 4441762 6

 3 زٓاضٔ٘(طسم السٓاضٔات التطبٔكٔ٘ ) 4441771 7

 3 الترلٔل االقرتاىٕ 4441712 8

 

 معتندٗ. ٘( ضاع2) ( االمتراٌ الػامل بْاقع020794) -د
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 املـْاد اليت ٓكدمَا الكطه 

 

 الطاعات

 املعتندٗ
 ت ادٗـامل زقه املـــادٗ اضه

 1 4441742 مياٍخ البرث العلنٕ احلدٓث يف السٓاضٔات 3

 2 4441711 ىظسٓ٘ التهامل ّالكٔاع 3

 3 4441712 الترلٔل االقرتاىٕ 3

 4 4441713 الترلٔل املسنب املتكدو 3

 5 4441714 ىظسٓ٘ التكسٓب 3

 6 4441715 مْضْعات متكدم٘ يف الترلٔل املسنب 3

 7 4441721 الترلٔل العددٖ املتكدو 3

 8 4441731 ىظسٓ٘ االذتناالت املتكدم٘ 3

 9 4441733 اإلذصاٛ السٓاضٕ املتكدو 3

 14 4441736 اإلذصاٛ احلْٖٔ املتكدو 3

 11 4441741 ىظسٓ٘ الصمس 3

 12 4441742 ىظسٓ٘ احللكات 3

 13 4441743 املعادالت التفاضلٔ٘ العادٓ٘ املتكدم٘ 3

 14 4441761 التبْلْجٔا املتكدم٘ 3

 15 4441762 التبْلْجٔا اجلربٓ٘ 3

 16 4441771 (طسم زٓاضٔ٘ السٓاضٔات التطبٔكٔ٘ ) 3

 17 4441791 ذلك٘ حبث يف السٓاضٔات 3

 18 4441799 زضال٘ املاجطتري 9
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 ّصف املْاد

 

 ضاعات معتندٗ( 3) مياٍخ البرث العلنٕ احلدٓث يف السٓاضٔات 2020720

 Methods of Modern Scientific Research in 

Mathematics 

 

املــيَخ العلنــٕ اليظــسٖ  تطــْز املــيَخ العلنــٕ التحــسٓث  أضــالٔب البرــث العلنــٕ  الفسضــٔ٘ العلنٔــ٘  

٘ ّاليظسٓ٘ العلنٔ٘  مصـادز البرـث العلنـٕ  الهتابـ٘      امليَحٔـ٘ ّأضـالٔبَا املختلفـ٘.   البئـ٘      العلنٔـ

ض٘ اقلٔدع ّاىتكادٍـا  بئـ٘ ادعـداد الصـرٔر٘ عيـد بٔـالْ  أضـظ امليطـل         السٓاضٔ٘ االفرتاضٔ٘  ٍيد

  . Meta mathematicsالسٓاضٕ  حملات مً املاّزأٜ٘ السٓاضٔ٘   

 

 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ التهامل ّ الكٔاع 2020700

   

الكابلـ٘  قٔاع لٔبٔغ اخلازجٕ نتعنٔه للطْل  دلنْعـات لٔبٔـغ الكابلـ٘ للكٔـاع  دلنْعـات بْزٓـل       

للكٔــاع  االقرتاىــات الكابلــ٘ للكٔــاع  ّخصاٜصــَا  اقــرتاٌ الــدزد  االقــرتاٌ املنٔــص  االقــرتاٌ البطــٔ      

اجملنْعات ذات الكٔاع صفس  اقرتاىات بْزٓل الكابل٘ للكٔاع  متتالٔ٘ االقرتاىـات   التكـازب يف الكٔـاع     

دّدٗ  مكازىــ٘ بــا تهامــل ز ــاٌ اجملنْعــات ال ــري قابلــ٘ للكٔــاع.  تهامــل لٔبٔــغ ل قرتاىــات احملــ

ــ٘ للكٔــاع. تهامــل لٔبٔــغ بػــهل عــاو.      ــات ال ــري ضــالب٘ الكابل ّتهامــل لٔبٔــغ. تهامــل االقرتاى

التهام ت املعتل٘   االقرتاىـات ذات الـت ري احملـدّد  اغـتكام التهامـل  االقرتاىـات املتصـل٘ املطلكـ٘          

  االقرتاىات الكابل٘ للكٔاع. . فضاٛ الكٔاع  اجملنْعات الكابل٘ للكٔاع  Lpفضاٛات  

 

 ضاعات معتندٗ( 3) الترلٔل االقرتاىٕ 2020700

   

علٙ الفضاٛات الكٔاضٔ٘ ّفضاٛ باىـاخ   ادمثل٘الفضاٛات اخلطٔ٘  الفضاٛات الكٔاضٔ٘ ّفضاٛ باىاخ  بعض 

,0  ,مثــل ,pl l c , nC C ., C[a,b], IRn     IR  التامــ٘  املــؤ سات اخلطٔــ٘  الكٔاضــٔ٘  ــريالفضــاٛات

احملدّدٗ ّفضاٛاتَا   الكٔاضات املتهافٝـ٘  الفضـاٛات الكٔاضـٔ٘ امليتَٔـ٘ ّالـرتاق  االقرتاىـات اخلطٔـ٘        

احملدّدٗ  الفضاٛات الثيأٜ٘  فضاٛات ٍلربت: تعسٓف  قاىٌْ متْاشٖ املطتطٔ ت  ع ق٘ فضاٛات ٍلربت 

 مع فضاٛات باىاخ  املتحَات املتعامدٗ.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) الترلٔل املسنب املتكدو 2020703

   

ــات      ــ٘ املتضــني٘ اقرتاى ىظسٓــ٘ البــْاقٕ   ذطــاب البــْاقٕ عيــد ادقطــاب   ذطــاب التهــام ت  املعتل

cos , sinz z         ٌالتهامــل علــٙ قطــع الفــسع   رتثٔــل االقرتاىــات اخلطٔــ٘   اقــرتا  

1

z
   

خلطٔ٘ اليطبٔ٘   حتْٓل االقرتاىات الترْٓ ت ا

1
2 2, ,ze z z   ٙاحلفـا  علـ  

 الصّآا   املسافل التْافكٕ   حتْٓ ت االقرتاىات التْافكٔ٘   اليكاط احلسج٘   مبدأ الطع٘.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ التكسٓب 2020700

   

ضـتخداو نـثريات احلـدّد اجلربٓـ٘   التكسٓـب      بعض املبادئ ادضاضٔ٘   فضاٛات االقرتاىات   التكسٓب با

امليتظه باضتخداو نثريات احلدّد اجلربٓ٘ ّ املثلثٔ٘   خصـاٜص التكسٓـب ادفضـل   نـثريات ذـدّد      

تػٔبٔػٔف   االضتهنال   اضتهنال ال ساىخ   التكسٓب علٙ دلنْعات ميتَٔ٘   متطلط ت فـْزٓري  

 ّٓسضرتاع . -طسم جاّع   ىظسٓ٘ ضتٌْ    ىظسٓات جانطٌْ  نثريات احلدّد املتعامدٗ   
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 ضاعات معتندٗ( 3) مْضْعات متكدم٘ يف الترلٔل املسنب 2020700

 (2020703):املتطلب الطابل  

 االقرتاىات احملدب٘ ّ ىظسٓ٘ الث ث دّاٜس هلادامازد   

رتاىـات الترلٔلٔـ٘     اضهْلٕ   فضاٛ االق -ليدلْف   العاٜ ت املتعامدٗ   ىظسٓ٘ ازشٓ   -ىظسٓ٘ فسا ناٌ 

ىظسٓ٘ ذفظ الصّآا لس اٌ   الضسب ال ىَاٜٕ   ىظسٓ٘ العْامل لْٓسضـرتاع   اقرتاىـات جامـا   اقرتاىـات     

لٔفسش   ىظسٓ٘ مبدأ االىعهاع   الترلٔل املطتنس مـً خـ ل    -ز اٌ شٓتا   ىظسٓ٘ زّىخ   ىظسٓ٘ مٔتاغ 

 ظسٓ٘ بٔهازد.مطاز  قاىٌْ جريضً   ىظسٓ٘ العْامل هلادامازد   ى

  

 ضاعات معتندٗ( 3) الترلٔل العددٖ املتكدو 2020700

 (2020703):املتطلب الطابل  

الطسم العددٓ٘ حلل املعادالت التفاضلٔ٘ العادٓ٘   الطسم العددٓ٘ حلل املعادالت التفاضلٔ٘ اجلصٜٔـ٘    

 مطأل٘ مصفْف٘ الكٔه الراتٔ٘   التهام ت العددٓ٘.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) ذتناالت املتكدم٘ىظسٓ٘ اال 2020730

 (2020703):املتطلب الطابل  

تعسٓفات خمتلف٘ )متيْع٘( ل ذتنال   بدَٓٔات االذتنال   املت ريات العػـْأٜ٘   اقرتاىـات املـت ريات    

العػْأٜ٘   التْشٓعات االذتنالٔ٘   الفضاٛات االذتنالٔـ٘ املطـترث٘   الترـْٓ ت   التْقـع السٓاضـٕ       

 تك ل   أغهال التكازب   قْاىا ادعداد الضخن٘   االقرتاىات املنٔصٗ.االض

 

 ضاعات معتندٗ( 3) اإلذصاٛ السٓاضٕ املتكدو 2020733

 (2020730):املتطلب الطابل  

مساجعــ٘ للتْشٓعــات االذتنالٔــ٘ امليفصــل٘ ّ املتصــل٘   التْشٓعــات االذتنالٔــ٘ املػــرتن٘   التْشٓــع 

ْٓ ت املــت ريات العػــْأٜ٘   التْقــع السٓاضــٕ القرتاىــات مــت ريات عػــْأٜ٘   الطبٔعــٕ املتعــدد   حتــ

  التناو   اختباز الفسضٔات اإلذصـأٜ٘   االختبـازات  ـري     Rao - Cramerالتكدٓس اإلذصاٜٕ    ىظسٓ٘ 

  املترٔصٗ.

  

 ضاعات معتندٗ( 3) لطلب٘ العلْو احلٔاتٔ٘(اإلذصاٛ احلْٖٔ املتكدو ) 2020734

   

اإلذصاٛ الْصفٕ   طسم اختٔاز العٔي٘   بعـض التْشٓعـات االذتنالٔـ٘   التكـدٓس   اختبـاز الفسضـٔات        

 االحنداز ّ االزتباط.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ الصمس 2020700

   

  الصمس اجلصٜٔـ٘    Normalizersّ ما ٓتبعَا مً مكْمات    Normal Subgroupsالصمس اجلصٜٔ٘ الكْ ٘ 

  اجلداٛ الضسبٕ  ّ اجلنعٕ جملنْعـات  ـري ميتَٔـ٘ مـً الصمـس   الصمـس احلـسٗ ّ          Invariant ريٗ  ري املت

  الصمــس املتضــاٜل٘   Solvableالصمــس االبدالٔــ٘ امليتَٔــ٘ التْلــد   مربٍيــات ضــٔلْ   الصمــس الكابلــ٘ للرــل 

Nilpotent   ٘ٓالصمس املسنص  Central  لطاذات ّذٔـدٗ الترلٔـل     احللكات االبدالٔ٘ ّذٔدٗ التْلد ّ ا

Factorization  . 

  

 ضاعات معتندٗ( 3) ىظسٓ٘ احللكات 2020700

   

  املْدٓـْالت     nilpotentاملثالٔات العظنٙ ّ ادّلٔـ٘ يف احللكـات ) ـري االبدالٔـ٘(   املثالٔـات املتضـاٜل٘       

modules  تٔئ٘   ىظسٓ٘ ٍلربت للكاعدٗ     املْدْٓالت اليْ ريٓ٘ ّ االزتٔئ٘   احللكات اليْ ريٓ٘ ّ االز

    احللكات البطٔط٘. semi - simple  احللكات غبُ البطٔط٘   Jacobson radicalجرز جانبطٌْ 
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 ضاعات معتندٗ( 3) املعادالت التفاضلٔ٘ العادٓ٘ املتكدم٘   2020723

   

 -داىٔ٘ احللـْل   ىظسٓـ٘ غـتْزو    مفأٍه أضاضٔ٘ ّ أمثل٘ علٙ املطاٜل ذات الكٔه االبتدأٜ٘   ّجْد ّ ّذ

لْٓفٔل   اقرتاىـات جـسًٓ   ادىظنـ٘ اخلطٔـ٘ ّ مصـفْف٘ احلـل ادضاضـٔ٘   مطـتْٚ الطـْز   ادىظنـ٘           

الراتٔ٘ ّ االضتكساز   أىظن٘ تكرتب مً ادىظن٘ اخلطٔ٘   الطسٓك٘ الثاىٔ٘ للٔباىْف   احللْل الدّزٓـ٘    

 تطبٔكات.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) التبْلْجٔا املتكدم٘ 2020740

   

تبْلْجٔا الرتتٔب  جداٛ الفضاٛات    التبْلـْجٕ الضـعٔف  فضـاٛات الكطـن٘  الػـبهات ّ املسغـرات        

قابلٔ٘ العد ّ مطلنات الفصل  ىظسٓ٘ تٔهاىْف   الفضاٛات غبُ املرتاص٘  الفضاٛات املرتٓ٘  دلنْع٘ 

 ناىتْز.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) التبْلْجٔا اجلربٓ٘ 2020740

 (2020740):املتطلب الطابل  

الصمسٗ ادضاضٔ٘ ّ الفضاٛات ال طأٜ٘   الفٝات ّ املؤ سات  املسنب االفسادٖ   شمسٗ اهلْمْلْجٕ  مطـلن٘  

البعد   بات اهلْمْتْبٕ   املتتابع٘ الكصـريٗ التامـ٘  املتتابعـ٘ الطْٓلـ٘ التامـ٘  اهلْمْلـْجٕ اليطـث         

 فٔتْزع. -ىكاق   ىظسٓ٘ مآساملثلث التاو  اهلْمْلْجٕ املختصس  اإل

  

 ضاعات معتندٗ( 3) (طسم زٓاضٔ٘ السٓاضٔات التطبٔكٔ٘) 2020770

 (2020740):املتطلب الطابل  

حتْٓل الب ع : خْاصُ ّ طسم إجيادِ   حتْٓ ت اقرتاىات خاص٘  معهـْع   :الترْٓ ت التهاملٔ٘

تعسٓفـُ  معهْضـُ  تطبٔكـات علٔـُ       فْزٓري:  تالترْٓل  طسم إجياد املعهْع  تطبٔكات  حتْٓ

حتْٓل ٍاىهل ّ تطبٔكات علُٔ  حتْٓل ملا ّ تطبٔكات علُٔ  املعادالت التهاملٔ٘: تعسٓفَا  طسم 

 ذلَا  تطبٔكات ّ مربٍيات.

 

  
 

 


